
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2 
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖4 

วันที่   27    สิงหาคม   ๒๕๖4  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ประธานสภาเทศบาล กุศล  สุขเนาวรัตน์  
2 นายเสนาะ  สุขบาล รองประธานสภาเทศบาล เสนาะ  สุขบาล  
๓ นางรุ่งระพี  สาธวาทร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่งระพี  สาธวาทร  
๔ นายสุธรรม  พรหมเรือง สมาชิกสภาเทศบาล สุธรรม  พรหมเรือง  
๕ นายจักรี  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรี  บุญศรีโรจน์  
๖ นายสุดชาย  นาคปลัด สมาชิกสภาเทศบาล สุดชาย  นาคปลัด  
๗ นายศักดา  สมัยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ศักดา  สมัยแก้ว  
๘ นางสุจิน  เพ็งขาว สมาชิกสภาเทศบาล สุจิน  เพ็งขาว  
๙ นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  

๑๐ นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ภูสิทธิ  จันทพันธุ์  
๑๑ นายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวิทย์  บุญศรีโรจน์  
12 นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัทธวี  กาฬกาญจน์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรี   พัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง 
2.  นายสันติ  บุญเจริญ   รองนายกเทศมนตรี  สันติ  บุญเจริญ 
3.  นายศุภโชค  บุญอนันต์  รองนายกเทศมนตรี  ศุภโชค  บุญอนันต์ 
4.  นายวิสุทธิ ์ พิชัยยุทธ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  วิสุทธิ์  พิชัยยุทธ ์
5.  นายวัชระ  แสงศรีด า   เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชระ  แสงศรีด า 
6.  นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาลต าบลชะอวด  บุษบา  จิตต์รัว 
7.  นายอนิรุทธ์  เทพนรินทร์  นายช่างโยธาช านาญงาน  อนิรุทธ์  เทพนรินทร์    
8.  นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อ านวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
9.  นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วนิดา  คงหนูเกตุ 
10.  นางอุมาพร  สุทธิรักษ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
11.  นางสาวชบา  บุญแก้ว  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ  ชบา  บุญแก้ว 
12.  นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรช านาญการ   นิวัตน์ เกิดศิริ 
13. ว่าที่ ร.ต.จักรชัย  ณ นคร  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จักรชัย  ณ  นคร 
 



๒ 

 

๑4.  นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน  
๑5.  นางสาวจิรวรรณ  คงตุก  นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ จิรวรรณ  คงตุก 
16.  จ่าเอกมนตรี  คงประเสริฐ  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯมนตรี  คงประเสริฐ 
17.  นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
18.  นางประไพ  หลอดศิลป์  นักวิชาการศึกษาฯ  ประไพ  หลอดศิลป์ 
19.  นางสาวรัตนาพร  แก้วคง  นักวิชาการสาธารณสุขฯ  รัตนาพร  แก้วคง 
 

  เรื่อง  ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 

นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล   
ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

สภาเทศบาลแล้ว  ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะนั้นขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามล าดับ
ต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจ าปี     

พ.ศ. 2564  วันที่  27  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลชะอวด  ตามระเบียบวาระตามล าดับต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ๑. การประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ 

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม  สภาพปัญหาในพ้ืนที่   บริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯ  มีความ
ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์      
ที่วางไว้  สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบท         
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับเพ่ือรองรับการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล ได้ประชุมเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท า
แผนพัฒนาฯ  เพิ่มเติม  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่   ๑๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๔ และนายกเทศมนตรีได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๑  มิถุนายน  
๒๕๖๔  ตามประกาศฯ  ที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว  จึงน าเสนอสภาเทศบาล     
เพ่ือทราบ 

 



๓ 

 

๒. รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    เทศบาลต าบลชะอวด  ได้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลในภาพรวม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยขอความ
ร่วมมือคณะกรรมการชุมชน  ตอบแบบสอบถามตามแบบ  ๓/๒  และแบบ  ๓/๓  
และได้รายงานผลต่อนายกเทศมนตรี  จึงรายงานสภาเทศบาลมาเพื่อทราบ 

๓. รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ด่วนมาก  ที่  นร  ๐๑๐๗/ว ๓๕๗๖  
ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เรื่อง  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔     ได้ขอความร่วมมือเทศบาล
ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผลลงในระบบประมวลผลการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ด าเนินการโดยก าหนดให้เทศบาลใช้กลไกของคณะผู้บริหารเทศบาลท าหน้าที่
ก ากับดูแลและรับรองผลการประเมิน  โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง  
ดังนี้             
๑) แต่งตั้งคณะท างานประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ  โดยให้
ผู้บริหารของเทศบาลหรือผู้ ท าหน้าที่ รักษาการ  แต่งตั้ งคณะท างานฯ  
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้าน  
เพ่ือรับผิดชอบในการประสาน  เก็บและรวบรวมข้อมูล 
๒) ด าเนินการประเมินตนเอง  โดยให้คณะท างานฯ  ในแต่ละด้านรวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  และมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จ านวน  ๑  ท่าน  บันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลที่ก าหนด  ลงในระบบ
ประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ 
๓) ส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักงาน  ก.ก.ถ.)  ทางระบบออนไลน์ตามวิธีการ
ที่ก าหนด   งานแผนและงบประมาณได้ด าเนินการตามข้อก าหนดแล้วเสร็จ       
จึงรายงานสภาเทศบาลมาเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2       

ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   
นายจักรี  บุญศรีโรจน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี   
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน  กระผมนายจักรี  

บุญศรีโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 



๔ 

 

สภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบล ชะอวด  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  อันประกอบด้วย 

     ๑. นายศักดา  สมัยแก้ว   ประธานกรรมการ 
     ๒. นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์   กรรมการ 
     ๓. นายจักรี  บุญศรีโรจน ์   กรรมการและเลขานุการ 

ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1  
ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  13  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลชะอวด  ที่ประชุมได้ท าการเลือก  นายศักดา  สมัยแก้ว      
เป็นประธานกรรมการ  และนายจักรี  บุญศรีโรจน์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ได้ท าการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ด าเนินการถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ดังนั้น  จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ        
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  มาเพ่ือสภาเห็นชอบต่อไป   ลงชื่อ   

นายศักดา  สมัยแก้ว  ประธานกรรมการ 
      นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์  กรรมการ 
      นายจักรี  บุญศรีโรจน์  กรรมการและเลขานุการ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงาน
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2564   

บ้างไหมคะ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1   
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสุจิน  เพ็งขาว  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล         เทศบาล  ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสุจิน  เพ็งขาว   ประธานกรรมการ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขอเรียนว่าตามที่สภาเทศบาลต าบลชะอวด  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   เมื่อวันที่ 
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อคณะกรรมการ     
แปรญัตติฯ ระหว่างวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔   ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔      
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด    
และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ   ได้รับไว้   
ในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  คณะกรรมการ    
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕       



๕ 

 

ขอรายงานว่า ตามวัน เวลาดังกล่าว  คณะกรรมการ ฯ ไม่ได้รับหนังสือ         
ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
แต่อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตามร่างเดิม  เพ่ือให้สภาเทศบาล
พิจารณาต่อไป  ดังนั้น  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ฉบับร่างเดิม  เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
ต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณนางสุจิน  เพ็งขาว  ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๒  ชัน้แปรญัตติ ตามที่ท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ 
                                 รายงานว่า ตามวัน เวลา ดังกล่าวที่ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
                                 ปรากฏว่าไม่ได้รับหนังสือค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  แต่อย่างใด  ฉะนั้น ขอมติที่ประชุมในวาระ     
ที่  ๒  ชั้นแปรญัตติ   ว่าให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตามร่างเดิม  ขอมติด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                 พ.ศ.๒๕๖๕  ตามร่างเดิม  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
                                         เห็นชอบ   11    เสียง   
                                          ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
                                         งดออกเสียง   1   คน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์         ในวาระท่ี ๓  ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๓ นี้  ให้ลงมติว่า  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดเห็นว่า เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                พ.ศ.๒๕๖๕  ดังนี้  
                                             เห็นชอบ   11   เสียง 
                                                   ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
                                                  งดออกเสียง  1   คน 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564   
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด   
          เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 (ส านักปลัดเทศบาล  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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หลักการ 

    นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด   
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  (ส านักปลัดเทศบาล  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

 เหตุผล 

    ด้วยในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน  รวมทั้งอาคารสถานที่ต้องมีความปลอดภัยส าหรับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ ฉะนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการและประชาชน  คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป 
ดังนั้น จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตามรายละเอียดดังนี้   

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    ส านักปลัดเทศบาล 

    ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  
งบประมาณอนุมัติ  -   บาท  โอนเพิ่ม  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  จ านวน  ๑  ชุด   

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
          ๑) มอเตอร์ปั๊มน้ าใบพัดทองเหลือง  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑.๕ HP  จ านวน  ๒  ตัว 
          ๒) ถังแรงดันไดอะเฟรม  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ลิตร 
          ๓) ตู้ควบคุมพร้อมระบบคอนโทรลปั๊มน้ า  จ านวน  ๑  ชุด   
          ๔) งานเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อ  ๑  งาน 
       (จัดซื้อโดยค านึงถึงความจ าเป็น  ประหยัดและเหมาะสมกับการใช้งาน) 

       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๘.๒ /ว ๑๐๙๔   
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน       
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว-ด า)  งบประมาณอนุมัติ  -   บาท   โอนเพ่ิม  ๑๘๐,๐๐๐  บาท   

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว-ด า)  ความเร็ว   
๔๐  แผ่นต่อนาที  จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

       ๑) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
       ๒) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
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       ๓) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  ย่อ-ขยายได้ 

          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๐๙๔   
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ประจ าเดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  
ความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์            
All In One  ส าหรับงานประมวลผล  งบประมาณอนุมัติ  -   บาท  โอนเพ่ิม  
๒๓,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน ๑ เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๖  แกนหลัก  (๖  core)    
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  ๒  GHz  และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
จ านวน  ๑  หน่วย 

๒) หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  
รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘  GB 

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง     
หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า  ๒  GB 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๒  GB  

       ๔) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๘  GB 

       ๕) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑   
TB  และชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  GB  
จ านวน  ๑  หนว่ย 

       ๖) มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือภายนอก   
(External)  จ านวน  ๑  หน่วย 

       ๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/ 
๑๐๐๐  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 

        ๘) มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB  ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓  ช่อง 

 



๘ 

 

       ๙) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

       ๑๐) มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๑  นิ้ว  ความละเอียด 
แบบ  FHD  (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐) 

       ๑๑) สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac)  และ  Bluetooth     

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ 
ลงวันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท     
ราย   รับ - รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  (ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  เฉพาะรายการที่       
๖ - ๑๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔  
หน้าที่ ๒๔   ล าดับที่  ๓ 

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจ าเรือ  
งบประมาณอนุมัติ  -   บาท  โอนเพิ่ม  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจ าเรือ   
จ านวน ๑  ล า  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
๑) เรือขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  กว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร      
ท้องเรือลึกไม่น้อยกว่า  ๐.๕๐  เมตร   

     ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  ๔๐  แรงม้า 
     ๓) ชุดบังคับเลี้ยวด้วยระบบพวงมาลัยไฮโดรลิก 
     ๔) เทรลเลอร์ลากเรือ 

(จัดซือ้โดยค านึงถึงความจ าเป็น  ประหยัดและเหมาะสมกับการใช้งาน) 

       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว๑๐๙๔   
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ 
หน้าที่  ๒๔  ล าดับที่  ๕ 
๕. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  
ความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง  (เพ่ิมเติม)  งบประมาณอนุมัติ  -   บาท  โอนเพิ่ม  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (เพ่ิมเติม) จ านวน  ๗  ตัว 
โดยเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา  ความปลอดภัยทั่วไป  และงานอื่นๆ  
 



๙ 

 

       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๘.๒ / ว๑๐๙๔   
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด  ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔   
หน้าที่  ๒๔  ล าดับที่  ๔ 

๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท      
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลชะอวด 
งบประมาณอนุมัติ -  บาท  โอนเพิ่ม  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
เทศบาลต าบลชะอวด  โดยการก่ออิฐเป็นห้องปฏิบัติงานชั้นล่าง  ติดตั้งประตู   
หน้าต่าง  ฯลฯ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลชะอวด 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๐๙๔  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔  
หน้าที่  ๑๘  ล าดับที่  ๓ 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลชะอวด  งบประมาณอนุมัติ  -   บาท  
โอนเพิ่ม  ๗๓๐,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลชะอวด  
โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ฝ้าเพดาน  และซ่อมแซมเสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลชะอวด 

       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๘.๒ /ว ๑๐๙๔   
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๘๕  ล าดับที่  ๑ 

 

 

 



๑๐ 
 

    รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๒,๒๖๒,๐๐๐  บาท 

โดยโอนลดจาก 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒๐๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ 
สิ ่งก ่อสร ้า งค ่าคร ุภ ัณฑ์  ประเภทค่าบ าร ุงร ักษาและปรับปรงคร ุภ ัณฑ์   
งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  
บาท  โอนลด  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย 
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการ       
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  งบประมาณ
อนุมัติ  ๗๐๐ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๓๔๙ ,๙๑๔.๙๕  บาท    
โอนลด  ๓๔๙,๐๐๐ บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการ      
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ค่าใช้จ่ายในการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรทบทวน  งบประมาณ
อนุมัติ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการ      
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  
บาท  โอนลด  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการ       
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัต ิ  ๒๕๐ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  



๑๑ 
 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการ  จัดตกแต่งขบวน
รถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด งบประมาณอนุมัติ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๓๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการ       
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๒๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการ       
ที ่ไ ม ่เข ้าล ักษณะรายจ ่ายหมวด อื ่น  ๆ    ค ่า ใช ้จ ่าย โครงการ เทศบาล          
พบประชาชน งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๑๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๑๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม  อปพร.ทบทวน  งบประมาณอนุมัติ  ๕๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๕๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย  งบประมาณอนุมัต ิ ๑๐ ,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  
๑๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๑๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับรักษา   
ความสงบภายใน   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ ประเภท
ว ัสด ุเ ชื ้อ เพล ิง และหล ่อลื ่น  งบประมาณอน ุม ัต ิ   ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๖๓,๙๒๑.๗๒  บาท  โอนลด  ๓๓,๐๐๐ บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  หมวดค่าตอบแทน       
ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบ
ทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาล  งบประมาณอนุมัติ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 



๑๒ 

 

กองการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดค่าตอบแทน  ใช ้สอยและว ัสด ุ  ค ่า ใช ้สอย  ประเภทรายจ ่าย
เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัต ิร าชการที ่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่าย  หมวดอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสานสัมพันธ์  งบประมาณอนุมัติ  
๒๐๐ ,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ   ๒๐๐ ,๐๐๐  บาท  โอนลด  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั ่ว ไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข  หมวด
เง ินเดือน  ค ่าจ ้างประจ าและค่าจ้างชั ่วคราว เง ินเดือน (ฝ ่ายประจ า ) 
ประ เภทเ ง ิน เ ด ือนพน ักง าน   งบประมาณอน ุม ัต ิ  ๗๔๙ ,๔๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๓๗,๔๖๐  บาท  โอนลด  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล  หมวด
เงินเดือน  ค่าจ ้างประจ าและค่าจ้างชั ่วคราว  เง ินเดือน (ฝ ่ายประจ า ) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ  ๒,๕๔๒,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๘๗,๙๙๐  บาท  โอนลด  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล  หมวด
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
ค ่าจ ้า ง เหมาตามโครงการกว าดขยะ ในถนนสาธาร ณะและทาง เท ้า  
งบประมาณอนุมัติ   ๖๙๕,๐๐๐บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๗๖,๖๐๐  บาท            
โอนลด ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล  หมวด
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
ค ่าจ ้า ง เหมาเก ็บกวาดเ ก ็บขนขยะภายใน เขตเทศบาลตามโครงการ        
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย       
ของบ้านเมือง  งบประมาณอนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๑๘๑,๓๐๐  บาท  โอนลด  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
รวมโอนลด  ๒,๒๖๒,๐๐๐  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  ขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดชาย  นาคปลัด ขออนุญาตครับ  ต้องให้สมาชิกอภิปรายก่อนครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล 



๑๓ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอโทษค่ะ  เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรอืง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  หลักการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  จริงๆ  การโอนเงินเรายังไม่อนุมัติก่อนครับ  ต้องให้นายก  เสนอญัตติเสร็จก่อน

แล้วขอความเห็นชอบจากสมาชิกให้สมาชิกอภิปราย  เรื่องการโอนเงินเราก็ผ่าน
อยู่แล้วอยากให้ไปท าภาระกิจอยู่แล้ว  ผมคิดว่าการของบประมาณการโอนเงิน
แล้วให้สมาชิกผ่านหรือไม่ผ่าน  แต่อันนี้มันรวมกันทีเดียวเลย  โดยที่สมาชิกไม่ได้
อภิปราย  จริงๆ  นายกขอโอนงบประมาณไป สองล้านสองแสน  อย่างนี้สมาชิก
จะว่าอย่างไร  ผมก็ผ่าน  ผมอยากให้ไปท า  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุดชาย  นาคปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดชาย  นาคปลัด เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  ตามระบบระเบียบวาระ 
สมาชิกสภาเทศบาล การประชุมจริงๆ  แล้วเมื่อท่านนายกเสนอญัตติเสร็จ  ประธานต้องเปิดให้สมาชิก

อภิปรายว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร  เสนอเหตุผลให้สมาชิกได้ฟังว่า
โครงการนี้  ญัตตินี้จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  เพราะฉะนั้นประธานต้องถาม
ก่อนว่าสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในญัตตินี้บ้าง  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายก็ขอมติ     
ที่ประชุม  แต่ถ้าสมาชิกจะอภิปรายก็ยกมือขึ้นอภิปราย  เรื่องนี้ผมคิดว่า       
น่าจะมีสมาชิกอภิปราย  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  คุณสุดชาย  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไหมคะ  เชิญคุณสุธรรม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุธรรม  พรหมเรอืง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุธรรม  พรหมเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  คือเรื่องโอน

เงินงบประมาณ  สมาชิกทุกคนโอนอยู่แล้ว  ผ่านอยู่แล้ว  แต่มันผิดพลาดนิดหนึ่ง  
ผมคิดว่าให้การโอนเงินผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาชี้แจงญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง
โครงการแบบนี้มันรวบรัดไปเลย  ผมก็งงอยู่ครับ  ผมมีอยู่  2  - 3  เรื่อง  ไม่ได้
เป็นฝ่ายค้าน  ไม่ได้อคติอะไรทั้งนั้น  ผมจะคุยให้เพ่ือนสมาชิก  ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์เงินงบประมาณของเทศบาล  ตรงนี้แล้วแต่ใครเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ  ผมต้องพูดให้ชัด  การไปสร้าง
อะไรท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน  เรื่องที่  1  เรื่องซื้อเรือกู้ภัย  
วงเงิน  500,000  บาท  ถามว่ามีความจ าเป็นไหม เรื่องเรือปีหนึ่งเราใช้ได้ครั้ง
เดียวใช้ เฉพาะเวลาน้ าท่วม  ถ้าน้ าไม่ท่วมเราก็จอดไว้ เป็นปกติในวงเงิน  
500,000  บาท  ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้แต่ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปศึกษาในกูเกิล  
ยูทูป  เรือแต่ละล า  เทศบาลเราไม่จ าเป็นต้องซื้อเรือในราคา  500,000  บาท  
โดยเหตุผลคือ  ให้เพ่ือนสมาชิกรับรู้ว่าผมไม่ใช่ฝ่ายค้าน  แต่พูดประเด็นสูงสุด
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน  เพราะเรามีงบประมาณน้อย  ถ้าใช้แล้วใช้ไม่ถูกจุด     
ถามว่ า เ รือ ให้ซื้ อ ไหม  ให้ซื้ อครับ  ซื้ อสั ก   3  ล าก็ ได้   ถ้ า เราซื้ อ เ รื อ              
ราคา  500,000  บาทใช้บ้านเราไม่ได้  ต้องไปใช้แถวต าบลเคร็ง  ฝั่งโน้นเขา
ใช้ได้เพราะกระแสน้ าไม่แรงมันเป็นน้ านิ่ง  แต่ถ้าเราซื้อเรือล า  500,000 บาท 

 



๑๔ 

 

 มาใช้ ในเทศบาลต าบลชะอวด  ใช้ ไม่ ได้ครับมันวิ่ ง ได้ เฉพาะตอนน้ าลด          
เพราะกระแสน้ ามันแรง  มันไม่สามารถต้านทานได้  ให้เพ่ือนสมาชิกคิดดูว่า      
จริงหรือไม่ที่ผมพูด  เพราะฉนั้นซื้อได้  ซื้อสัก  3  ล าก็ได้  แต่ราคาล าละ           
สี่หมื่นห้าหมื่น  มันมี  เรือท้องแบนยาว  6  เมตร  7  เมตร  ลึก  50  ซม.        
นั่งได้  14 – 15  คนก็มีนะครับ  ราคาสี่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่น  มีนะครับ  เรียนท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับ  ไม่ใช้ไม่ให้ซื้อไม่ใช่คัดค้านแต่โดยเหตุผลและ
หลักการไม่มีความจ าเป็นที่จะซื้อเรือในราคา  500,000  บาท  เพียงล าเดียว  
ตรงนี้ผมให้ข้อคิดนะครับไม่ ได้ว่ าอะไร  แต่งบประมาณที่จะใช้ เป็นเงิน           
ของประชาชนเราต้องน ามาใช้ให้ถูกจุด  นายกลองไปคิดดู  นายกก็เป็นคน        
ฝั่งตะวันตก  เรือราคาอย่าว่า 500,000  บาท  ล าละ  1,000,000  บาทก็ยัง
ซื้อไม่ได้เลยเอามาช่วยชาวบ้าน  บ้านเราน้ าลดเราก็ใช้ได้ส าหรับเรือล าเล็ก ๆ           
สัก  4 – 5  ล า  เอาไว้ในชุมชนที่มีน้ าท่วม  ขนาด  8  แรงม้า  10  แรงม้า      
ใช้วิ่งปกติ  เอาข้าวสารใส่เรือแล้วพาไปแจกพ่ีน้องชาวบ้าน  ผมอยากให้สมาชิก    
ผู้ทรงเกียรติที่ เป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชน  ไม่ได้คัดค้านเรามาดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนคือซื้อแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ผมให้ซื้อนะครับเรือมีความจ าเป็น    
แก่  พ่ีน้องประชาชนชาวชะอวด  เพ่ือนสมาชิกช่วยพิจารณา  เรื่องผ่านไม่ผ่านมัน
เป็นมติที่ประชุม  แต่ผมเสนอแนะให้เห็นภาพว่าเรือล าหนึ่ง  ซื้อมา  500,000  
บาท  ใช้ได้เฉพาะน้ าท่วมและใช้เวลาน้ าลด  ยกตัวอย่างชุมชนธานีรัตน์ไม่จ าเป็นต้องใช้
เรือ  ชุมชนที่ใช้เรือมีชุมชนศรีมาประสิทธิ์  ชุมชนตลาดล่าง  ชุมชนฝั่งตะวันตก        
แต่เอาเรือนี้ไปวิ่งไม่ได้   อย่าว่าแต่เอาเรือวิ่งเลยขณะเราต้านน้ าก็ยังต้านไม่อยู่   
เรื่องที่  2  เรื่องตลาด  ท่านนายกอยากจะพัฒนา  ผมก็เห็นด้วย  แต่ด้วยความ
จ าเป็น  วงเงิน  730,000  บาท  ผมไม่รู้ว่าแบบออกมารูปแบบไหน  ผมอยาก
เรียนถามผู้รับผิดชอบฝ่ายอาคาร  มันต้องมีแบบมายื่นต่อสภาฯ  ว่าจะท าตรงนี้  
สภาฯ  ได้อนุมัติถูก  เราเข้ามาเพ่ือท างานให้พ่ีน้องประชาชน  เรายังไม่เห็นอะไร
เลยมาตีราคาว่า  730,000  บาท  ท าอะไรตรงไหนบ้าง  บอกลอยๆ  ไม่ได้  
การท าตลาดผมจะคุยให้เ พ่ือนสมาชิกได้รับฟัง  ตลาดสดตอนนี้มีสัก  10           
เจ้าได้  การเปลี่ยนแปลงผมได้ไปถามแม่ค้าขายหมู  ท่าน  สท.  ท่านไม่ต้องมา    
ตีฝ้าเพดานหรอก  มาติดแอร์ให้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีคนเข้าไปซื้อ  ถ้านายกฯ        
มีความสามารถให้เกณฑ์คนขายของสดเข้าไปในตลาด  เพ่ือจะใช้ตลาดร่วมกัน  
ไม่มีที่ไหนที่ตีฝ้าเพดาน  มันไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่เราลงไป  730,000 บาท 
เพ่ือแม่ค้า  10  คน  ไม่มีแม่ค้าเข้าไปอยู่ในตลาดสด  เพราะมันขายไม่ได้      
ตลาดต้องหลังคาโปร่งๆ  ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  หกเจ็ดแสน  ผมไปถาม
แม่ค้าดูแล้วว่า ตรงนั้นมันมีหลังคารั่ว  กระเบื้องเปิดอยู่ท่ีหนึ่ง  ใกล้ๆ  กับแผงปลา
ของท่านสมาชิก  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ  คุณเสนาะ  สุขบาล  มีที่เดียว      
ฝั่งซ้ายที่มีเสาเป็นต าหนิที่อยู่ซ้าย  ผมว่าดูดีกว่าเก่าอีกมันแน่น  มันกระชับไม่ต้อง
ไปท าอะไร  ถ้าท าได้ปฏิบัติได้อย่างเดียวคือ  ซ่อมหลังคา  ทาสีพ้ืน  ปรับปรุงแผง             
ผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าให้ไปตีฝ้าลงทุนไป เจ็ดแปดแสนแม่ค้าไม่เอา  ไม่ต้องมาตีให้   
 
 
 



๑๕ 

 

ผมไปดูว่าการตอบรับของแม่ค้ามีมากเท่าไหร่ในการไปท าตลาด  แม่ค้าไม่ต้องมา
ท าเหรอแค่ให้คนมาซื้อก็พอแล้ว  เงินทุกบาททุกสตางค์ผมผ่านให้อยู่แล้วครับ  
แต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ พ่ีน้องประชาชน  ไม่ใช้ ไปกระจุกอยู่ที่ เ ดียว         
ท่านนายกคิดดูว่าท่านนายกไปไล่แม่ค้า  4 – 5  เดือนแล้ว  ไม่มีแม่ค้าคนไหน    
ไปสักคนมีแต่ไปแล้วกลับมาอีก   ผมคิดว่าปรับปรุงหลังคาเพราะหลังคามันเปิดอยู่   
ถ้าเราไปตีฝ้าต่อไปหลังคาเปิด  ไม่รู้จะดูตรงไหนว่าหลังรั่ว  ต้องเอาความเป็นจริง
นะครับ   ผมไม่ได้คัดค้านแต่ต้องดูผลลัพธ์ที่ออกมาว่ามันคุ้มทุนที่ลงทุนไปหรือไม่  
ผมยังไม่เห็นแบบการท าอะไรสักอย่างที่มันเป็นโครงการ  ฝ่ายผู้รับผิดชอบต้องมา
ยื่นแบบแปลนให้เพ่ือนสมาชิกได้ดู  ท ากี่อย่าง  ราคาเท่าไหร่  ฝากเพ่ือนสมาชิก
ด้วยนะครับ 
เรื่องท่ี  3  เรื่องกล้องวงจรปิด  ผมอยากเรียนถามคุณมนตรีว่า  ตัวกล่องใหญ่เรา
ซื้อแต่กล้องติดแล้วกล้องใหญ่ที่ตั้งในศูนย์ป้องกันมันใช้ไม่ได้หรือครับ  ผมเห็น
กล้องวงจรปิด  7  ตัว  ราคา  400,000  กว่าบาท  ผมก็ไม่รู้ราคานึกว่าจะต้อง
ซื้อทุกตัว  จริงๆ  ตัวเชื่อมน่าจะไปติดกล้องเดินสายมาแล้วมาจูนกับกล้องตัวเก่า
น่าจะได้อยู่  ผมก็ไม่รู้ราคาจริงๆ  แล้วกล้องวงจรก็มีความจ าเป็นมาก  ก็ลองถาม
ดูเผื่อรู้   ผมขอแค่นี้ครับเผื่อมีเพ่ือนสมาชิก  ท่านอ่ืนจะอภิปรายอะไร  ขอบคุณ
นะครับท่านประธาน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  คุณสุธรรม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญคุณเดโช   
ประธานสภาเทศบาล 

นายเดโช  จันทร์คง เรียนท่านประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายเดโช  จันทร์คง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ผมเห็นด้วยกับท่านสุธรรม  พรหมเรือง 
 เรื่องตลาด  ผมคิดว่าเราน่าจะตัดเงินส่วนนั้นไปท าสิ่งที่จ าเป็นมากกว่า  อย่างเช่น 

คูระบายน้ าที่หน้าสาธารณสุขอ าเภอ  ใช้งบประมาณไม่มาก  ชาวบ้านเขา          
ก็เดือดร้อน  ช่วงนี้มันก็เข้าหน้าฝนแล้ว  ฝนตกหนักน้ าก็ล้นบนถนนน้ าระบาย      
ไม่ทัน  ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ  คุณเดโชค่ะ  เชิญคุณสุดชายคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุดชาย  นาคปลัด เรียนประธานสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านสุธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปรายแล้วเรื่องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณรายจ่าย  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายโดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน    
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งผม
อยากให้สมาชิกคิดให้รอบคอบ  ความรับผิดชอบมันอยู่ที่สมาชิก  การโอนไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมติดใจอยู่  2  เรื่อง  เหมือนที่ท่านสุธรรมพูดนะครับ       
เรื่องเรือ  เมื่อเกิดน้ าท่วมเรือไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย  เพราะว่าน้ าออกจาก
ซอยเหมือนฝั่งตะวันตกกระแสน้ าไหลแรง  เรือต้านน้ าไม่อยู่หรอกครับแค่จะผ่าน 
 
 
 



๑๖ 

 

ไปในซอยก็ผ่านไม่ได้แล้ว  และเรื่องตลาดเป็นเรื่องที่จ าเป็นจริง ๆ  ส าหรับ
ประชาชนและผู้ค้าขาย  แต่เมื่องบประมาณ  730,000  บาท  จะตีฝ้าเดินไฟฟ้า
ใหม่  ปรับปรุงใหม่หมด  เราไม่รู้ว่าแบบแปลนออกมาอย่างไร  เรื่องตลาด       
ง่าย    นิดเดียว  ฝ่ายบริหารไปจัดการเรื่องแผงใหม่  ที่เป็นบ่อปลาท าให้เสมอ             
ที่เป็นกระเบื้องท ากระเบื้องใหม่  รองน้ าใหม่  ปรับปรุงใหม่  ทาสีใหม่  เปลี่ยน
กระเบื้องใหม่ก็แค่นั้น  และมาเชิญชวนแม่ค้าเข้าไปขาย  เหมือนท่านรอง
ประธานสภาฯ  ก็รู้อยู่  ไม่ต้องตีฝ้าหรอกครับ  จริงๆ  แล้วการตั้งโอนไปจ่าย    
เป็นรายการใหม่ ผมว่าถนนซอยอุทิศข้างบ้านท่านผู้บริหารยังไม่เสร็จเลย  
หลังจากที่เทศบาลได้ออกแบบ  คูน้ าอยู่กลางถนนผมก็ไม่ยอม  ในฐานะชาวบ้าน
ต้องท าออกไปสุดเขตดิน  ช่วงกว้างอยู่ไม่รู้กี่ เมตร  ตรงนั้นถ้าฝ่ายบริหาร          
ไปตั้งโอนจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมเห็นด้วย  เรื่องนี้ผมขอบอกสมาชิกว่าเรา
รับผิดชอบร่วมกัน  หลังจากนี้จะมีการลงมติผมไม่เห็นชอบ  โครงการอ่ืนดีก็มี    
แต่มันติดโครงการนี้มา  2  โครงการ  เรื่องเรือท้องแบนกับตลาดผมไม่เห็นชอบ  
ผมฝากท่านสมาชิกท่านประธานว่าเมื่อสมาชิกรับผิดชอบร่วมกันการลงมติ       
ผมขอให้มีการขานชื่อว่าใครเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ผมขอเสียงรับรองครับ  
ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ มีสมาชิกท่านใดอีกจะอภิปรายอีกไหมค่ะ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่าน  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วนและ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  ก่อนอ่ืนขอบคุณสมาชิกที่อภิปรายน าเสนอในหลายๆ  เรื่องมี 
 เหตุผลทั้ง  2  ท่าน  ผมอยากได้เพ่ิมเติมนอกจากค าอภิปรายของท่าน   
 ท่านสมาชิกทุกท่านน าเสนอแนวทางในการที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องตลาดสด   
 นอกจากท่านอภิปรายโครงการปรับปรุงตลาดสด  ผมอยากได้ยินแนวทาง 
 ของท่าน  เพ่ิมเติม  จะท าอย่างไรให้พ่ีน้องบริเวณซอยถาวรรัตน์หรือตลาดสด   

ได้มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เพราะการ
ปรับปรุงตลาดเพียงอย่างเดียว  การตลาดมันมีหลายปัจจัย  แต่เราพิจารณาดูแล้ว
ว่าการปรับปรุงตลาด  ฝ่ายบริหารเห็นว่าอาคารเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้
บริการในตลาดมากข้ึน  ทุกวันนี้มันซบเซา  ผมทราบถึงความเดือนร้อนของแม่ค้า
หนีไปหมดแล้ว  มีเหตุผลอะไรบ้างอยากฟังจากสมาชิกว่าแม่ค้าหนีจากจุดนี้  
ช่วยกันวิเคราะห์ดูน าเสนอในสภาฯ  ผมอยากได้ยินเรื่องเหล่านี้  ในมุมมอง     
ของท่านเพราะอะไรแม่ค้าถึงได้ไปจากตลาดสด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านสุดชายค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดชาย  นาคปลัด เรียนประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิก  เราประชุมสภาเทศบาลนี้คือญัตติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ถ้านายกอภิปรายเรื่องโครงสร้างตลาดจะท าอย่างไร  ไม่ใช่เรื่องมาหารือว่าจะท า

อย่างไรกับตลาด  เรื่องหารือต้องไปวาระอ่ืน  ๆ  เราพูดถึงญัตติ  เรื่องการโอนเงิน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  นายกต้องมาให้เหตุผลว่าตลาด  730,000 บาท  
แบบแปลนเป็นอย่างไร  อธิบายแบบไม่ใช่มาหารือว่าแม่ค้าขายของได้หรือไม่ได้  
ขอบคุณมากครับ 

 



๑๗ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง ขออภัยท่านสมาชิกครับ  ไว้เป็นวาระอ่ืนๆ  วันนี้ ผอ.กองช่างน่าจะติดภารกิจ 
นายกเทศมนตรี 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุธรรมคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุธรรม  พรหมเรือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิก ท่านนายก  และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณนะครับท่านนายก  ผมยึดหลักเกณฑ์มา 
 ตั้งแต่ไหนแต่ไหร่แล้ว  คือ 
 1.  การของบประมาณไปท าโครงการมันต้องมีแบบแปลนมายื่นต่อสภา  เช่น 

เปลี่ยนกระเบื้อง  3,000  แผ่น   ตีฝ้าฉาบเรียบ  เสริมเหล็ก  แต่มันไม่มีแบบ  
ถ้าผมผ่านไปเรารับผิดชอบร่วมกัน  ฝากถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับ  มาเสนอ
ลอยๆ  แบบนี้  จริงๆ  แล้วท่านนายกเป็นฝ่ายบริหาร  ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์จะผ่าน
ได้อย่างไร  ต้องมีแบบมายื่นต่อสภา  ไม่ใช่หลับหูหลับตายกมือ  ผมคิดว่าถ้าตีฝ้า
ฉาบเรียบตารางเมตรละ 300  บาท ประมาณ  500  ตารางเมตร งบประมาณ 
ที่ใช้ประมาณสักแสนกว่าบาท  ผมลองค านวณดู  ตรงอ่ืนจะท าอะไร  ถ้ามีการทาสี  ติดไฟ
ไม่จ าเป็นที่ต้องหรูหรา  ขอมติที่สภาไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  ต้องรับผิดชอบร่วมกันยกมือ
ผ่านไปแล้วไม่ดูบ้างหรือสมาชิกยกมือผ่าน  ยังไม่รู้กฎระเบียบ  ฝากท่านประธาน
ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะคุณสุธรรม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  ถ้าไมมี่ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติที่ประชุมค่ะ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อนะคะตามที่ท่านสุดชายได้บอกไว้   
 ว่าคนไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย   
นายสุดชาย  นาคปลัด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านประธานมีรายชื่อก็เรียกซิครับ  1  นาย  ก   
สมาชิกสภาเทศบาล 2  นาย  ข  เรียกตามล าดับครับท่านประธาน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณเสนาะ  สุขบาล   
ประธานสภาเทศบาล  

นายเสนาะ  สุขบาล อนุมัตคิรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ คุณศักดา  สมัยแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล 

นายศักดา  สมัยแก้ว อนุมัติครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ คุณจักรี  บุญศรีโรจน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจักรี  บุญศรีโรจน์ อนุมัติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 



๑๘ 

 

 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ คุณภูสิทธิ  จันทพันธุ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ อนุมัติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรรัตน์ คุณสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ อนุมัติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ คุณปัทธวี  กาฬกาญจน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ ไม่อนุมัตคิรบั 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุธรรมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุธรรม  พรหมเรือง ขออนุญาตหารือครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   และเพ่ือนสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องตลาดให้ประธานถามสมาชิกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ต้องถามไปแต่ละ 
 โครงการจะรวมกันทีเดียวเลยไม่ได้ครับ  เผื่อโครงการเรือกู้ภัยสมาชิกอนุมัติ 
 หรือเปล่า  จะอนุมัติรวมกันทีเดียวไม่ได้ขอบคุณครับ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางบุษบา  จิตต์รัว ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล  อย่างที่
ปลัดเทศบาล ท่านสุธรรมพูดมาเมื่อสักครู่  ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายไปในการรายใหม่มีหลายเรื่อง   

มีอยู่   7  รายการ  ถ้าเกิดว่าท่านอนุมัติ  6  รายการ  แต่บางท่านอนุมัติ         
แค่  5  รายการ   อีก  2 รายการ   ไม่อนุมัติ  แต่โดยสรุปมติแล้วเสียงข้างมาก
อนุมัติ  เราก็จะเอาเสียงข้างมาก  อย่างน้อยท่านก็ได้ตอบชาวบ้านว่าเรื่องที่เป็น
ประโยชน์กับท้องถิ่นแล้ว   ท่านอนุมัติ  แต่กับเรื่องบางเรื่องท่านไม่อนุมัติ        
ทางฝ่ายเลขาฯก็จะบันทึกรายงานการประชุมด้วย  แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่อนุมัติ  
โครงการทั้งหมด  7  รายการ  ที่ฝ่ายบริหารน าเสนอก็ด าเนินการต่อได้เพราะ
เสียงส่วนมาก  อนุมัติ ขอบคุณคะ่ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุดชายค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 



๑๙ 

 

นายสุดชาย  นาคปลัด   เรียนประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมคิดว่าความเข้าใจ
สมาชิกสภาเทศบาล ยังไมต่รงกันนะครับ  ญัตติที่เสนอมาเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
 เป็นรายการใหม่  ไม่ใช่เห็นชอบโครงการ  แสดงว่าญัตติถ้าสมาชิกอนุมัต ิ

ก็ผ่านในญัตติ  แต่ถ้าสมาชิกไม่อนุมัติญัตติก็ไม่ผ่านในญัตติ  ถ้าตามระเบียบ
ข้อบังคับผมว่าผมไม่ผิด  เพราะมันต้องผ่านญัตตินี้เสนอต่อสภาเทศบาล  มันต้อง
ผ่านในญัตติหรือไม่ผ่านในญัตติ  ไม่ใช่ผ่านในโครงการ  งบประมาณเป็นเรื่อง
จ าเป็นนะครับ  เป็นเรื่องการเงินมีโอกาสติดคุกได้นะครับ  ถามไปว่านาย  ก  
อนุมัติ  ยกมือ  นายก  ข  อนุมัติยกมือ  ถ้าโครงการนี้ได้โครงการนี้ไม่ได้ไม่ใช่  
การประชุมสภาฯนะครับ  อนุมัติหรือไม่อนุมัติในญัตตินี้   ผมอยากรู้ว่าสมาชิก
ท่านใดอนุมัติบ้างจะได้ลงในบันทึกรายงานการประชุมไว้  แค่นั้นนะครั บ        
ปลัดเข้าใจผมนะครับ  ผมเสียดายโครงการนี้มันมีเรื่องจ าเป็นหลายเรื่อง  เช่น
กล้องวงจรปิด    ก็จ าเป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จ าเป็นมันมีแค่เรื่อง  2  เรื่องนี้ไม่
น่าติดมาด้วยเลย  เรื่องตลาดกับเรื่องเรือ  ผมคิดว่าถ้า  ผมหารือนะครับ  ถ้าฝ่าย
บริหารถอนเรื่อง  2  เรื่องนี้ออกจากญัตติไปก็จบ  ผมเห็นด้วย    ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  คุณสุดชาย  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง ผมก็เข้าใจอย่างเดียวกับท่านสุดชาย  นาคปลัด  ถ้าเราอนุมัตหิรือไมอ่นุมัติ   
สมาชิกสภาเทศบาล มีโครงการบ่อขยะท่าประจะเรายังไม่ได้อภิปรายกันนะครับ  ว่าจะเอาหรือไม่เอา   

ถ้าจะให้ยกมือผ่านหมดก็ไม่ต้องอภิปรายกันแล้วนะครับ  เพราะไม่รู้จะอภิปราย
ไปท าอะไร  ผมว่าอย่างนี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ  คุณสุธรรมครับ  เชิญคุณรุ่งระพี  สาธวาทร 
ประธานสภาเทศบาล 

นางรุ่งระพี  สาธวาทร ไมอ่นุมัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุดชาย  นาคปลัด 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุดชาย  นาคปลัด ถ้าเอาอย่างนี้  ผมไม่อนุมัตทิั้งญัตติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณเดโช  จันทร์คง 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเดโช  จันทร์คง ผมไม่อนุมัตทิั้งญัตติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุธรรม  พรหมเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุธรรม  พรหมเรือง ไมอ่นุมัตทิั้งญัตติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
  



๒๐ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุจิน  เพ็งขาว 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุจิน  เพ็งขาว อนุมัติคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ อนุมัติคะ   
ประธานสภาเทศบาล     

มติที่ประชุม                        อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
                                                   อนุมัติ   7   เสียง 
                                                   ไม่อนุมัติ  5  เสียง 
                                                  งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
 ไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิก   
นายกเทศมนตรี ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวดเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

หลักการ 
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด         
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
ไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 

เหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลต าบลชะอวด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา นั้น เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยแพร่เกณฑ์ราคากลาง     
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาเพ่ิมข้ึน ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว๔๐๙๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม จ านวน 
๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 



๒๑ 

 

โอนเพิ่ม 
๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์ หรือ LED ขาวด า จ านวน ๑ 
เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T 
หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้ กับ A๔, Letter , Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๒/
ว ๑๒๔๘  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที 
(ppm) 
 



๒๒ 

 

- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T 
หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้ กับ A๔, Letter , Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๒๔๘  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

โอนลดจาก 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๒๘๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 
๒,๐๐๐ บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลชะอวดจึงขอเสนอญัตติดังกล่าว มาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อภิปราย  ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ  โปรดยกมือ         

ไม่อนุมัติไม่มีคะ   งดออกเสียง  1  คนค่ะ 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 

                                                   อนุมัติ  11  เสียง 
                                                   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
                                                  งดออกเสียง  1  คน 
 
 
 



๒๓ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เรียนประธานสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิก  หัวหน้าส่วนทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปเบิกจ่าย    

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (ส านักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  และกองการศึกษา)   

หลักการ 

    นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
เพ่ือขออนุมัติกันเงิน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (ส านักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  และกองการศึกษา) 

เหตุผล 

    เนื่องจากได้ตรวจสอบงบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จึงขออนุมัติกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้  

ส านักปลัดเทศบาล 

๑. ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศชนิดติดผนัง  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๐ นิ้ว  จ านวน ๘ ตัว  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  จ านวน  ๑  ชุด งบประมาณ  
๑๓๐,๐๐๐  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว -ด า)  จ านวน  ๑  เครื่อง  
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน   

๔. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  
๑  เครื่อง งบประมาณ  ๒๓,๐๐๐ บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  ความสงบภายใน  หมวด           
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์   



๒๔ 

 

๕. ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจ าเรือ จ านวน  ๑  ล า 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

๖. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง  (เพ่ิมเติม)  จ านวน  ๗  ตัว 
งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

๗. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาล
ต าบลชะอวด งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือ          
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

กองช่าง 

ค่ าจั ดซื้ อชุ ดโคมไฟ  จ านวน  ๙  ชุ ด   งบประมาณ  ๙๒ ,๑๐๐  บาท                  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
๑) ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟลูกแก้วหยดน้ า E๒๗ ๑๔” จ านวน  ๖  ชุด  จ านวน   

๓๕,๑๐๐  บาท 
๒) ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led ๕๐ W แสงสีขาว  จ านวน  ๓  ชุด  จ านวน     

 ๕๗,๐๐๐  บาท 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลชะอวด  งบประมาณ  
๗๓๐,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด หมวด          
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    กองการศึกษา 
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  ๒ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)  จ านวน  ๒  เครื่อง  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  
บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  จ านวน  ๑  
เครื่อง  งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



๒๕ 

 

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ LED  สี  จ านวน  ๑  
เครื่อง  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๔. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวด   
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๕. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า  จ านวน      
๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง             
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
6.  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  1  KVA  จ านวน  1  เครื่อง  
งบประมาณ  5,800  บาท  ปรากกฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๗. ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ตัว  งบประมาณ  
๕,๐๐๐  บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน            
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รายงาน     
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ  เชิญท่านที่ปรึกษา 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิสุทธิ์  พิชัยยุทธ์  เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายวิสุทธิ์  พิชัยยุทธ์  ขอปรึกษาหารือครับ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญคุณสุธรรมคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๒๖ 

 

นายสุธรรม  พรหมเรือง  ผมขอประท้วงท่านประธานครับ  โดยหลักเกณฑ์สมาชิกต้องอภิปรายนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอโทษนะครับท่านที่ปรึกษา  อ านาจของท่านตรงนี้ยังคุยไม่ได้นะครับ  ให้เพ่ือน 

สมาชิกอภิปรายก่อนครับ  ขอให้ท่านประธานสภา  ควบคุมให้ถูกต้องตาม
ระเบียบวาระนะครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญคุณสุดชาย  นาคปลัด 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุดชาย  นาคปลัด  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบการประชุมสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลนะครับ  ถ้าผู้จะอภิปรายเป็นสมาชิกของสภาและก็ฝ่ายบริหารเป็น    

ฝ่ายตอบ  เช่น  ที่ปรึกษา  หรือเลขา ฯ  หรือรองนายก  สามารถตอบได้แต่ต้อง
ได้รับมอบหมายจากท่านนายก  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ ถ้าไม่มีเชิญที่ปรึกษาค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์  จริงๆ  แล้วผมจะมาหารือว่าวันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วแต่เรายังอยู่ที่ญัตติท่ี  7   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ซึ่งวันนี้ก็มีอยู่หลายญัตติ  ถ้านายกอ่านทุกญัตติอย่างละเอียดเกรงว่าจะเสียเวลา   

ก็เลยคิดว่านายกอ่านเฉพาะหัวข้อญัตติ  เพราะสมาชิกแต่ละคนก็มีญัตติอยู่ 
ในมือแล้ว  เพราะเวลาจ ากัด  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านที่ปรึกษา  เชิญคุณสุธรรม   
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุธรรม  พรหมเรือง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสุธรรม  พรหมเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ขออภัย 

ท่านที่ปรึกษา  จริง  ๆ แล้วเรื่องอย่างนี้ท่านที่ปรึกษาต้องหารือมาแต่ข้างนอก       
ผ ม ก็ อ ย า ก จ ะคุ ย อ ยู่ เ ห มื อ น กั น ญั ต ติ น า ย ก ข อแ ค่ หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง  เ ช่ น                    
เรือซื้อ  500,000  บาท  เมื่อนายกอ่านญัตติอย่างสั้นๆ  เสร็จแล้ว  สมาชิก
ท่านใด  จะอภิปรายก็สามารถอภิปรายได้  ท่านที่ปรึกษาก็พูดถูกอยู่นายก    
ท่านอ่านรายละเอียดทุกข้อ  ไม่ต้องถึงขนาดนั้น  เพราะสมาชิกทุกท่านก็มีญัตติ
อยู่ในมือแล้ว  ขอบคุณท่านที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน าแก่นายก 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณ  คุณสุธรรม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติ
ประธานสภาเทศบาล  ทีป่ระชุมค่ะ  ใครเห็นว่าอนุมัติ  โปรดยกมือ  ไม่อนุมัติไม่มี  งดออกเสียง  5  คนค่ะ 

มติที่ประชุม   อนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปเบิกจ่ายในปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

                                                    อนุมัติ  7  เสียง 
                                                    ไม่อนุมัติ  -   เสียง 
                                                    งดออกเสียง  5  คน 
ระเบียบวาระท่ี  7 ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญนายกเทศมนตรีคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



๒๗ 

 

 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่าน  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างส านักปลัดเทศบาล  และกองช่าง 

หลักการ 
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด       
เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(ส านักปลัดเทศบาล  และกองช่าง) 

เหตผุล 
    เนื่องจากได้ตรวจสอบรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ของส านักปลัดเทศบาล  และกองช่างแล้วปรากฏว่า  มีรายการที่ตั้งจ่าย            
ไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  และได้กันเงินไว้ไปเบิกจ่าย  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ดังนี้ 

    ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  ๔  รายการ 
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๓,๕๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า  และวิทยุ 
๒. ค่าจัดซื้อมิกเซอร์  ขนาด  ๘  ช่อง  จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๘,๕๐๐  บาท  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
๓. ค่ าจัดซื้ อไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้ งแบบสั้น  จ านวน  ๒  ชุด  
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาทปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวทิย ุ
๔. ค่าจัดซื้อไมล์ลอยคู่  จ านวน  ๑  ชุด  งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท  ปรากฏ   
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    กองช่าง  จ านวน  ๒  รายการ 

๑. โครงการตีเส้นพื้นที่เขตผ่อนผัน  (พ้ืนที่วางจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
สาธารณะ)  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลชะอวด งบประมาณ 
๗๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวด      
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง     
สิ่งสาธารณูปโภค 
 
 



๒๘ 

 

    ๒. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลต าบลชะอวด   
จ านวน  ๓  จุด  ประกอบด้วย  บริเวณแยกโรงเรียนบ้านชะอวด  บริเวณแยก
ถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ฝั่งตะวันตก  บริเวณแยกถนน  วุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์       
ฝั่งตะวันออก งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้     
ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้     
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี     และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม  ใครเห็นว่าอนุมัติ  โปรดยกมือ  ไม่อนุมัติไม่มีค่ะ 

มติที่ประชุม   อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                   อนุมัติ  12 เสียง 
                                                   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
                                                  งดออกเสียง  -  คน 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่ได้รบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด   

งบจังหวัด  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เรียนประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน   ญัตติของนายกเทศมนตรีเรื่อง ขอความเห็นชอบรบัโอนทรัพย์สินที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณจังหวัด งบจังหวดั ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 



๒๙ 

 

หลักการ 

นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด             
เพ่ือขอความเห็นชอบรับโอนเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิคชนิดไร้สาย ขนาดแรงดัน
ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ บาร์ ต้นก าลังขับไฮดรอลิคจากระบบไฟฟ้า จ านวน ๑ ชุด 

 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้จากโครงการที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอของบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติการของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  มาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลชะอวด   

เหตุผล 
ตามหนังสือ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0๐๒๑/ว ๒๗๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องการเตรียม
ความพร้อมโครงการที่เสนอของบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๖ ด าเนินโครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐาน
บริหารจัดการสาธารณภัยที่มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ      
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการ   สาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม   
ของทุกภาคส่วน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์มอบให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิคชนิด
ไร้สาย ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า ๗๒๐ บาร์ ต้นก าลังขับไฮดรอลิคจากระบบไฟฟ้า 
จ านวน ๑ ชุด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนทรัพย์สินด าเนินการ
จัดส่งรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน พร้อมลงนามบันทึกยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน    
ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช    

    ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
มาตรา ๑๒๒  ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕     
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนด
ใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ  ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ        
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคง        
นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรี ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่ากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้นๆ         
ตามพระราชบัญญัติใช้บังคับ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ



๓๐ 

 

ส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น   
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   ลงชื่อ  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด                                                       
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง 

นางกุศล   สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคะ 
ประธานสภาเทศบาล  ใครเห็นว่าให้ความเห็นชอบ  โปรดยกมือ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด 
งบจังหวัด  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                                   เห็นชอบ   12  เสียง 
                                                   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
                                                  งดออกเสียง  - คน 

ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง  ขอความเห็นชอบยกเลิกประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล   
ต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรีชะอวด  เรื่อง ขอความ

เห็นชอบยกเลิกประกอบกิจการ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอ       
ชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หลักการ 

    นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลบาลต าบลชะอวด 
เพ่ือขอความเห็นชอบในการยกเลิกประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 
ชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เหตุผล 

    เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลชะอวด ไม่ได้มีการฆ่าสัตว์มาตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2562   โดยผู้รับบริการรายเดิมได้ไปรับบริการที่โรงฆ่าสัตว์ 
มาตรฐานของเอกชนในพ้ืนที่ต าบลชะอวด  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์ เ พ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.2559 มาตรา 28            
ผู้ รับใบอนุญาตผู้ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์   ต้องมีหนังสือ          
แจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ             
และ ต้องท าความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่         
ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
ก าหนด 
 
 



๓๑ 

 

ในกรณีที่ ผู้ รั บ ใบอนุญาตมิ ได้ ด า เนินการหรือด า เนินการไม่แล้ ว เสร็ จ           
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายเข้าด าเนินการแทน  โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ด าเนินการดังกล่าว 
ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน  แต่วัน      
เ ลิ กประกอบกิ จการ   ประกอบกั บหนั ง สื อจั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช                  
ที่ นศ 0008/5459  ลงวันที่   19  มีนาคม  2563  เรื่อง แจ้งเตือน         
การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการ     
ตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555  หนังสือส านักงานปศุสัตว์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/220 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  
เรื่อง  แจ้งผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ 
หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/11947  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564  เรื่อง  แจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้ งโรงฆ่าสัตว์   โรงพักสัตว์   และการฆ่าสัตว์           
พ.ศ. 2555 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอแนะให้มีการปรับปรุงให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์หากมีความประสงค์จะด าเนินการต่อ  แต่เนื่องจาก
การด าเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  เป็นไปได้อย่างยากล าบากเนื่องจาก            
มีข้อจ ากัดในหลายๆปัจจัย  อาทิเช่น  งบประมาณ  สถานที่ที่เหมาะสม  เป็นต้น  
เทศบาลต าบลชะอวด  จึงมีความประสงค์ยกเลิกประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลต าบลชะอวด 
ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล      
ชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช   นายพัฒนาวิทย์   ตั้งเส้ง 

                                          นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหม  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมใครเห็นว่าให้ความเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือ  ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบยกเลิกประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลชะอวด   
อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                                                   เห็นชอบ   12   เสียง 
                                                   ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
                                                  งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  10                เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลท่าประจะใช้บริการบ่อขยะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง      เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชกร 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอความ 
 



๓๒ 

 

 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลท่าประจะใช้บริการบ่อขยะ  
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลบาลต าบลชะอวด   
ขอความเห็นชอบอนุญาตให้เทศบาลต าบลท่าประจะใช้บริการบ่อขยะ 

เหตุผล 
ตามหนังสือเทศบาลต าบลท่าประจะ  ที่ นศ 55803/317  ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม  2564  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการบ่อทิ้งขยะ  เนื่องจาก
เทศบาลต าบลท่าประจะไม่มีบ่อทิ้งขยะ  ท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง      
หลายชั่วโมงประกอบกับรถเก็บขยะเทศบาลต าบลท่าประจะไม่สามารถอัดท้ายได้        
ท าให้ไม่สามารถใช้บริการเก็บขนขยะได้ทั่วถึง  เกิดปัญหาขยะตกค้างเป็นจ านวนมาก  
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน  เทศบาลต าบลท่าประจะ  จึงขอความ
อนุเคราะห์รับบริการทิ้งขยะที่บ่อขยะของเทศบาลต าบลชะอวด  และยินดี
อุดหนุนงบประมาณ  ตามอัตราที่เทศบาลต าบลชะอวดก าหนดพระราชบัญญัติ
เทศบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ.2562  
มาตรา  57  ทวิ  ก าหนดว่า  เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเมื่อ  (1)  การนั้น
จ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่
ภายในเขตของตน  (2)  ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลสภาจังหวัด        
หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ  (3)  ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น  การท ากิจการนอกเขตที่เทศบาลจะกระท า          
ต้องเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตาอ านาจหน้าที่อยู่ภายใน
เขตของตน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0804.3/ว0315  ลงวันที่  17  มกราคม  
2562  เรื่องการท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  1  
กรณีเทศบาลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังนี้  (1)  การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการ
ที่เป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน  
(2)  ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภาจังหวัด  
ห รื อ ส ภ าต า บ ล แห่ ง ท้ อ ง ถิ่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง   แ ล ะ   ( 3 )   ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ                   
จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชะอวดพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ความอนุเคราะห์
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นการสร้างสัมพันธภาพในการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดยเทศบาลต าบลท่าประจะมีความยินดีอุดหนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการตามอัตราที่เทศบาลต าบลชะอวดก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้เทศบาลต าบลท่าประจะใช้บริการบ่อขยะ                                                                                     
นายพัฒนาวิทย์   ตั้งแส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคุณสุดชายคะ 
 
 
 



๓๓ 

 

นายสุดชาย  นาคปลัด  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เรื่องนี้ผมอยากจะขอร้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกทุกคนว่าไม่น่าจะอนุมัตินะครับ  ตั้งแต่ผมเป็นรองนายกเทศมนตรี   

อยู่ดูแลกองสาธารณสุข  เราเกิดปัญหาที่ทิ้งขยะ  ที่ทิ้งขยะแก้ปัญหาได้ยากที่สุด
เลยครับ  ตอนนี้ เรายังไม่รู้ว่าเทศบาลต าบลชะอวด  เก็บขยะวันละกี่ตัน            
มีที่รองรับกี่ตัน เรื่องนี้สมัยผม  ผมจะเล่าให้เ พ่ือนสมาชิกฟังสมัยผมเป็น         
รองนายกเทศมนตรีไม่มีที่ฝังกลบต้องไปหาที่ทิ้งขยะ  เป็นที่ของเพ่ือนจะคุ้ยขยะ  
ที่ฝังกลบไปทิ้ง  อบต.ชะอวดไม่อนุญาตให้ทิ้ง  ที่ตรงนั้นเป็นที่เอกชนนะครับ  
เอกชนอนุญาตแต่ว่า  อบต.เขาว่าไม่ได้  เขากลัวมลพิษ  เขากลั ววัตถุมีพิษ  
เทศบาลท่าประจะเขาก็เป็นเรื่องของเทศบาลต าบลท่าประจะ  เขาจัดการเขาเอง  
เคยมีครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นการหาผลประโยชน์หรือเปล่า  ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลชะอวดไปรับขยะจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยเอกชนเหมาเก็บขยะ     
จากมหาวิทยาลัยทักษิณจะมาทิ้งของเรา  ผมอยากจะขอร้องเพ่ือนสมาชิกของเรา
อย่าให้ผ่าน  เทศบาลต าบลท่าประจะเขาก็มีนายกของเขา  เขารับผิดชอบเอาเอง  
สมมุติที่ทิ้งขยะของเราเต็ม  ในเทศบาลต าบลชะอวดผมว่าขยะมีไม่น้อยกว่า       
3  ตัน  และกี่วันจะเต็ม  ถ้าที่ทิ้งขยะเต็มจะท าอย่างไร  ฝังกลบจะฝั่งที่ไหน  
ตอนนี้เพ่ือนสมาชิกที่ไม่รู้ผมบอกให้รู้เลยว่า  บ่อขยะของเทศบาลฝั่งกลบแล้ว    
ฝังกลบอีก  ฝังกลบไม่รู้กี่ครั้งแล้ว  บ่อขยะเทศบาลลงทุนไปแล้วไม่รู้กี่ล้านแล้ว
ครับ  ถ้าเทศบาลต าบลท่าประจะมาใช้ผมไม่เห็นด้วย  เพราะเราต้องคิดถึง
อนาคตของเราว่าเทศบาลของเราเป็นเทศบาลเล็ก  เงินงบประมาณก็ไม่ค่อยจะมี  
เทศบาลเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กเงินมีน้อย  แล้วจะไปรับภาระของเทศบาลอ่ืน
มาอีก  ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับ  เพื่อนสมาชิกคิดดูด้วยครับ  ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่อง
นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เรื่องบ่อขยะนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่คุณสุดชาย  ตอนนั้นผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  ฝ่ายผู้บริหารจะเอาขยะ 

จากพัทลุงมาทิ้ง  สภาฯ  เกิดประทุไม่ให้ผ่าน  เรื่องนี้ผมอยากเรียนถามท่าน
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ  เรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่  ขยะบ้าน
เราก็มีมาก  ถ้าเป็นการอลุ่มอลวยอาจจะท าหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ทิ้งขยะ
สัก  เดือน  สอง เดือน  ผมก็ยินดี  จะทิ้งจนกว่าเขาจะหาที่ได้ไม่รู้เขาจะหาได้
เมื่อไหร่ เราจะผ่านเรื่องนี้ให้ไม่ได้  ถ้าทางฝ่ายนายกท่าประจะมานั่งคุยว่าผมท า
สัญญากับเทศบาลต าบลชะอวดสัก  2  เดือน  อุดหนุนงบประมาณมาสักเท่านั้น  
บางทีสมาชิกอาจจะเห็นด้วยแต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรเลยมาขอมติสภา  ผมยึด
หลักเกณฑ์การเป็นผู้น า  ลองคิดดูผมรู้ว่าสมาชิกให้ผ่านอยู่แล้ว  ผมมีหน้าที่ตรงนี้
ผมก็ต้องท า  เอาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  สมาชิกท่านใดจะเห็นด้วยผมก็ไม่ว่า
อะไร  ที่ทิ้งขยะของเราปรับปรุงกันหลายครั้งมากแล้วเราจะไม่มีที่ทิ้งขยะ        
ให้เพ่ือนสมาชิกคิดดูว่าเรามากับใคร  เรามาอย่างไร  เรามาดูแลอะไร  ต้องมี 
 
 



๓๔ 

 

จิตส านึกด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาสั่งสอน  ผมไม่ได้ชี้น าใครที่ผมพูดทุกเรื่องจริง
หรือไม่จริง  เอาหลักเกณฑ์มาพูดกัน อันไหนดีผมก็ให้ผ่าน  อันไหนไม่ดีผมก็     
ไม่ให้ผ่าน  ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นเรื่อง     
ของสมาชิก  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เรียนประธานสภา  สมาชิก  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรื่องขยะ  ทางเทศบาลต าบลท่าประจะก็ไม่ได้มีแนวคิดที่จะทิ้งกับเทศบาล 

ต าบลชะอวดตลอดไป ก็แค่  3  เดือน  แต่หนังสือที่เขาท ามาท าไม่ชัดเจน   
ให้เทศบาลต าบลท่าประจะท าหนังสือมาใหม่เทศบาลต าบลท่าประจะได้ท าสัญญา
กับที่ทิ้งขยะทีอ่ าเภอหัวไทร และอยู่ในช่วงที่จะท าสัญญาใหม่  ซึ่งทางฝ่ายบริหาร
ของท่าประจะน่าจะด าเนินการอยู่  เลยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลต าบลชะอวด  ตรงนี้ก็ต้องให้เทศบาลต าบลท่าประจะระบุเวลาการขอใช้
บริการบ่อขยะของเทศบาลต าบลชะอวด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท างาน
บูรณาการร่วมกัน  เกื้อกูลกันในสิ่งที่สามารถบริการได้  ด้วยเหตุความจ าเป็น
ระหว่างท้องถิ่น  ถ้าดูจากหนังสือจังหวัดที่ส่งมาก็อยากให้เทศบาลต าบลชะอวด         
เป็นคัตเตอร์ในการก าจัดขยะด้วย  ซึ่งผู้บริหารได้หารือกันแล้วว่าอนาคตอันใกล้นี้
อาจจะ พ.ศ. 2565  หรือ  พ.ศ.2566  ได้คุยกับผู้ประกอบการ  แต่มีหลาย
แนวทาง  เทศบาลจะซื้ออุปกรณ์การก าจัดขยะเอง  หรือให้บริษัทลงเครื่อง     
เ ข า เ อ งแล้ ว จ่ า ยค่ า ก า จั ดขยะ   เพร าะตอนนี้ จ า กการประ เมิ นขยะ                 
จากกองสาธารณสุข   มีขยะที่บ่อขยะประมาณ 7,000  ตัน  คิดว่าจะก าจัดขยะ
ออกจากที่ ทิ้ งขยะของเทศบาล   เรี ยน เ พ่ือนสมาชิกว่ า เ ราควรจะให้            
ความอนุเคราะห์ให้ท้องถิ่นใกล้เคียงตามที่เขาได้ร้องขอมา  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายก  เชิญคุณสุดชายค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุดชาย  นาคปลัด  เรียนประธานสภาที่เคารพ  แนวคิดของนายกผมก็เข้าใจนะครับ  ท้องถิ่นส่วน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท้องถิ่นต้องช่วยเหลือกัน  ผมคิดว่ามันเป็นอ านาจของสภา  เพื่อนสมาชิก 

คิดให้ลึก  สมมุติเทศบาลต าบลชะอวดมีงบประมาณอยู่  10  ล้าน  จะไปขอซื้อ 
ที่ต าบลท่าประจะหรือที่ต าบลชะอวด  ไม่มีที่ไหนเขาจะขายให้  เขาจะอ้างว่า
สิ่งแวดล้อมไม่ดี  ของไม่ดีไม่มีใครเอานะครับ  ไปอยู่ข้างใครๆก็ไม่เห็นด้วย        
ผมไม่ ใช่ค้านนะครับ  แค่บอกสมาชิกว่าคิดให้รอบคอบเราเป็นตัวแทน          
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะอวด  คิดให้ดี  เพราะฉะนั้นก่อนจะ
เห็นชอบคิดทบทวนให้ดีว่าอีก  10  ปี  อีก  5  ปีข้างหน้าลูกหลานของเรา      
จะท้ิงขยะที่ไหน  ส าหรับตัวผมผมไม่เห็นด้วย  ผมฝากแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณคะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ  เชิญคุณสุธรรมคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง  ผมขออนุญาตอีกนิดครับท่านประธาน  กราบเรียนท่านประธานสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสุธรรม  พรหมเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 



๓๕ 

 

ต าบลชะอวดมีอีกนิดหนึ่ง  อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้พูดมาก็ดีครับ   
ทางเทศบาลต าบลท่าประจะผมไปศึกษามาแล้วไปท าสัญญากับหัวไทร 
หลายปีแล้ว  เขาก็ยังไม่มีที่ที่จะทิ้งของเขาเลย  พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลท่าประจะ          
มีมาก  ของเรามีแค่นิดเดียวขยะของเราก็ยังไปทิ้งที่บ้านของเพ่ือน  ผมคิดว่าเขา
น่าจะมีท่ีของเขานะครับ  เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าท าไมไม่ท าหนังสือให้ถูกต้อง
ชัดเจนว่ากี่เดือน  อนุมัติให้เขาทิ้งแต่ไม่รู้เขาจะทิ้งไปจนถึงวันไหน  เขาก็จะทิ้งไป
เรื่อยๆ  จนบ่อขยะของเทศบาลเราเต็มแล้วเขาก็ไปหาที่ทิ้งใหม่  อย่างนี้หรือไม่   
ผมก็ไม่รู้  ผมอยากให้มีจิตส านึก  ถ้าเขามาขอทิ้งสักเดือน  ผมก็ยังอลุ่มอะล่วย
เผื่อเขาจะไปท าที่ทิ้งขยะตรงอ่ืน  แต่อันนี้เราไม่ได้มีสัญญาเลยว่าจะทิ้งนาน      
แค่ไหน  ผมขอฝากเพ่ือนสมาชิกทุกคนให้คิดให้ดีนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไหมค่ะ  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล   

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เมื่อสักครู่ผมก็ได้บอกไปแล้วว่า  ด้วยข้อเท็จจริงแล้วเทศบาลท่าประจะ  เขาท า
นายกเทศมนตรี   หนังสือไม่ถูก  แต่ที่ได้คุยกันเทศบาลต าบลท่าประจะขอใช้พื้นที่ตรงนั้นแค่เวลา 

สั้น  ๆ  ไม่ใช่ระยะยาวในระหว่างที่หมดสัญญาอยู่กับหัวไทร  เทศบาลต าบล 
ท่าประจะจึงไดข้อความอนุเคราะห์มายังเทศบาลต าบลชะอวด  ถึงความ 
เดือนร้อนของเขาขอในเวลาสั้น  ๆ  ไม่เกิน  3  เดือน  น าเรียนที่ประชุมสภา 
ไว้เพียงแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญคุณสุดชาย   
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุดชาย  นาคปลัด  ขอบคุณท่านนายกครับ    ก็ได้รู้ว่าท่านนายกให้เขาใช้พื้นที่ตรงนั้นเพียงแค่  
สมาชิกสภาเทศบาล 3  เดือน  ให้บันทึกลงไว้ด้วยนะครับ  ก็ไม่เป็นไร  แต่ส่วนตัวผมผมไม่เห็นชอบ

ครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุธรรม  พรหมเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  เพื่อนสมาชิก  กระผมนายสุธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล พรหมเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  นายกขอมติจากสภาฯ  พูดด้วย

วาจาว่า  3  เดือน  การท าอะไรกับใครที่ไหนต้องมีสัญญา  พูดลอย ๆ  ไม่ได้  
สภาฯ มันผ่านอยู่แล้ว  มาอภิปรายใหม่ก็ผ่านอยู่แล้ว  มันไม่ชัด  ให้ท าหนังสือ   
มาเลยมายืนยันต่อสภาฯ  ว่าเทศบาลต าบลท่าประจะท าสัญญากับเทศบาลต าบล
ชะอวด  3  เดือน  เพ่ือทิ้งขยะ  3  เดือน  แล้วเราก็ทิ้งขยะกัน  อย่างนั้นผมก็  
ตกลง  การขออนุมัติสภาฯ  ออกจากที่อ่ืนต้องเป็นลายลักษณ์อักษร  ขอฝากด้วย
นะครับ  เพื่อผลประโยชน์แก่บ้านเรา 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ  คุณสุธรรม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไหมค่ะ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติทีป่ระชุมค่ะ  ใครเห็นว่าให้ความเห็นชอบ  โปรดยกมือ   

เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นขอบ  โปรดยกมือ  ไม่เห็นชอบ  5  เสียง  นะค่ะ   
งดออกเสียงไม่มี 

 



๓๖ 

 

มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลต าบลท่าประจะใช้บริการบ่อขยะ 
                                                   เห็นชอบ   7  เสียง 
                                                   ไม่เห็นชอบ  5  เสียง 
                                                  งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  11 ญัตติอื่น  ๆ/เรื่องอ่ืน  ๆ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณปัทธวี  กาฬกาญจน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายปัทธวี 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  เขต  2  ครับ  วันนี้มาฝากสักเรื่อง  เป็นเรื่อง 
 คูระบายน้ าซอยขายข้าวขาหมูน้องออนะครับ  มีสมาชิกได้แจ้งไปยังฝ่ายบริหาร 

2 – 3  ครั้งแล้วนะครับ  วันนี้ก็จะมาถามเหตุผลว่าท าไมยังไม่เข้าไปดูแลให้ 
ฝนตกน้ าเข้าบ้าน  ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ  ฝากท่านประธานผ่านไปยัง         
ฝ่ายบริหารด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณคะ   เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เชิญรองสันติ  ชี้แจงของสมาชิกปัทธวี  เรื่องคูระบายน้ าซอยธานีรัตน์สาย  2 
นายกเทศมนตรี ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ  เชิญครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสันติ  บุญเจริญ  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติ  บุญเจริญ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  กระผมนายสันติ 
รองนายกเทศมนตรี บุญเจริญ  รองนายกเทศมนตรี  ดูแลกองสาธารณสุขฯ  เรื่องคูน้ าได้ส่งเจ้าหน้าที่ 

ไปดูแลให้แล้ว  โดยมีเศษปูนดินตกอยู่ในคูระบายน้ า   เจ้าหน้าที่ก็ได้แก้ไขไปแล้ว 
ถ้ายังไงเดียวผมลงไปดูอีกครั้งหนึ่ง 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณปัทธวีค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่ผมมาพูดวันนี้  ผมพ่ึงเข้า
สมาชิกสภาเทศบาล ไปดูเมื่อเช้า  น้ าเพิ่งเข้าบ้านเขาอยู่เลย  ตรงที่ก่อสร้างมีทั้งดินและปูนตกลงไป 

ในคตู้องฉีดน้ าล้างให้เรียบร้อยเป็นปัญหาที่เขาร้องเรียนมานะครับ  ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณสันติค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติ  บุญเจริญ ครับ  เดียวช่วงบ่ายผมจะลงไปดูอีกครั้งว่าน้ าในคูระบายได้ดีหรือยัง  ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณศักดา  สมัยแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๓๗ 

 

นายศักดา  สมัยแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายศักดา  สมัยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล

 ขอฝากเรื่องวาระอ่ืนสัก  1  เรื่องครับ  เรื่องประเด็น  อยากให้สร้างศูนย์เรียนรู้   
  ทั้ง  7  ชุมชน  เพราะบางชุมชนก็มีศูนย์เรียนรู้  บางชุมชนก็ไม่มีศูนย์เรียนรู้   
  ช่วงนี้มันร้างไป  2  ชุมชนแล้ว  คือชุมชนตลาดสด  และชุมชนที่จะสร้างใหม่ 

 น าร่องคืออยากให้ฝ่ายบริหารช่วยคือชุมชนตลาดล่าง  อย่างน้อยๆ  ก็ไปปรับปรุง
หรือแก้ไขใหม่  มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน  และหนังสือพิมพ์  ตอนเช้า  ๆ ให้ประชาชน
ประชาชนไดอ่้าน  อยากให้นายกท าศูนย์เรียนรู้ทั้ง  7  ชุมชน  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ  คุณศักดาค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนไหมคะ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  มีสมาชิกบางท่านอยากให้มีการคุยนอกรอบ  ฝากท่านสุดชาย  ผมเคย 

ประสานผ่าน สท.ปัทธวี  เขาบอกว่าจะด าเนินการให้  แต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  
บางทีหลายๆ  เรื่อง  หารือร่วมกันมันดีอยู่แล้วครับ  ฝากในที่ประชุมด้วยว่า
ประชุมสภาเทศบาล  นานๆ  ครั้งอยากให้สมาชิกอยู่กันให้ครบ  ไม่ใช่คุยเรื่อง
ตัวเองเสร็จก็ออกกันไปหมด  ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กันปิดสภาฯ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน  
ประธานสภาเทศบาล                และคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า     
                                         เชิญท่านปลัดเทศบาลค่ะ 

นางบุษบา  จิตต์รัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า                     
ปลัดเทศบาล                          ในทีใ่นที่สาธารณะ  พ.ศ. 2546  ทีก าหนดไว้ในหมวด 2   ข้อ ๗ คณะกรรมการ                     
                                         ก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ประกอบด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 

                              สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและ                        
 คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

                                         ประกอบด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ   สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                                         ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  จึงขอให้สภาเทศบาล 
                                         คัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน๑ คน เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ 
                                         ผ่อนผัน   และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน  ๑  คน เป็นคณะกรรมการ 
                                         จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์              ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๑ คน 
ประธานสภาเทศบาล               เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน  เชิญคุณสุจิน  เพ็งขาว 

นางสุจิน  เพ็งขาว ดิฉันนางสุจิน  เพ็งขาว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ขอเสนอคุณจักรี 
สมาชิกสภาเทศบาล บุญศรีโรจน์  เป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอผู้รับรองด้วยคะ  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่านายจักรี  บุญศรีโรจน์  เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน  ต่อไป 
 เชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  1  คน  เป็นคณะกรรมการ 
 จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า  เชิญคุณจักรี   
 บุญศรีโรจน์ 



๓๘ 

 

นายจักรี  บุญศรีโรจน์ กระผมนายจักรี  บุญศรีโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อนายศักดา  
สมาชิกสภาเทศบาล สมัยแก้ว  ครับ   

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง เสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนไม่ เมื่อไม่มีใคร 
ประธานสภาเทศบาล               เสนอชื่อบุคคลใดอีก  เป็นอันว่า  นายศักดา  สมัยแก้ว เป็นคณะกรรมการ 
                                         จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลคัดเลือกให้ นายจักรี  บุญศรีโรจน์  เป็นคณะกรรมการก าหนด 
  พื้นที่ผ่อนผัน  และนายศักดา  สมัยแก้ว  เป็นคณะกรรมการจ าหน่ายสินค้า  
                                       และคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์              เชิญคุณจักรี  บุญศรีโรจน์   
ประธานสภาเทศบาล 

นายจักรี  บุญศรีโรจน์          เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผับริหาร  ผมนายจักรี                           
สมาชิกสภาเทศบาล                 บุญศรีโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล  มีเรื่อง  อยู่  2  เรื่องครับ 
    เรื่องท่ี  1  ฝากท่านประธานถึงผู้บริหาร  อยากให้มีป้ายชุมชนทั้ง  7  ชุมชน   

เพราะตอนนี้ชุมชนทั้ง  7  ชุมชนของเรา  เรารู้ว่าเขตของแต่ละชุมชนอยู่ตรงไหน  
แต่อยากให้มีป้าย  อย่างป้ายนี้คือเขตชุมชน  เช่น  ชุมชนธานีรัตน์  ชุมชนค านวณศิลป์  
ซึ่งสามารถท าเป็นจุดเช็ดอินส าหรับคนที่เข้ามาในชุมชนของเรา   

เรื่องท่ี  2  ป้ายซอยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลของเราผมเห็นว่าป้ายซอยแต่ละซอย
มีช ารุดบ้าง  สีป้ายก็ไม่ชัด  อยากให้ปรับปรุงตรงนี้ให้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณคะ  มีท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

    
                   ปิดการประชุม 
                  เวลา    ๑๓.๒๐ น. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



๓๙ 

 

 
 

(ลงชื่อ)      
                                                     (นางบุษบา  จิตต์รัว) 

                             ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
 
 

 
 

            (ลงชื่อ)                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                      (นายศักดา  สมัยแก้ว) 

 
 
 
 (ลงชื่อ)                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภูสิทธ ิ จันทพันธุ์) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)                           กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายจักรี  บุญศรีโรจน์) 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ .........           
เดือน...............  พ.ศ.2564   เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    
           (นางกุศล  สุขเนาวรัตน์) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1   แล้วในการประชุมสภา 

เทศบาลต าบลชะอวด   เมื่อวันที่ ...... เดือน......................  พ.ศ.2564 
 
 
 
  

  


